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The Mystery of Babel 
Study Biblical Hebrew Online 
 
The World’s First Language 
According to Jewish tradition, prior to the Tower of 
Babel, everyone spoke one language: Hebrew. Life 
was uncomplicated, but people soon grew restless, 
imagining that they could become like God by building 
a tower to the heavens. The Lord decided to sabotage 
their plot with a brilliantly simple tactic: preventing 
them from communicating with each other. 
 
The Tower of Confusion 
The Bible directly explains, “That is why it was called 
Babel —because there the Lord confused the language 
of the whole world” (Gen. 11:9). If one reads this 
verse in English, it does not make very much sense. 
Only when you go back to the original Hebrew, do you 
unveil the secret. That is because the word “Babel” 
 comes from the same root as the word for (בבל)
“confused,” balal (בלל). 
 
Uncover the Bible’s Riches 
Today you have the unique opportunity to get back to 
that idyllic state before the confusion of Babel. When 
you learn to read Hebrew, you not only acquire the 
priceless skill to read Scripture in its original language, 
you gain privileged access to the original language of 
humanity, which was spoken before the debacle of 
Babel. Don’t think twice about it; enroll now in our 
Biblical Hebrew course and cut through the confusion 
by uncovering the Bible’s riches! 
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Het mysterie van Babel 
Studeer Bijbels Hebreeuws Online 
 
De eerste taal van de wereld 
Volgens de Joodse traditie sprak iedereen vóór de Toren 
van Babel één taal: Hebreeuws. Het leven was ongecompli-
ceerd, maar de mensen werden al snel rusteloos en dachten 
dat ze als God konden worden door een toren tot in de 
hemel te bouwen. De Heer besloot hun plan te saboteren 
met een briljante, eenvoudige tactiek: voorkomen dat ze 
met elkaar konden communiceren. 
 
De toren van verwarring  
De Bijbel legt rechtstreeks uit: "Daarom werd het Babel 
genoemd - omdat de Heer daar de taal van de hele wereld in 
de war bracht" (Gen. 11:9). Als men dit vers in het 
Nederlands leest, heeft het weinig betekenis. Pas als je 
teruggaat naar het oorspronkelijke Hebreeuws, onthul je het 
geheim. Dat komt omdat het woord "Babel" (בבל) van 
dezelfde wortel komt als het woord voor "verward", balal 
 .(בלל)
 
Ontdek de rijkdom van de Bijbel 
Vandaag heb je de unieke kans om terug te keren naar die 
idyllische toestand van voor de verwarring van Babel. Als je 
Hebreeuws leert lezen, krijg je niet alleen de onbetaalbare 
vaardigheid om de Schrift in de oorspronkelijke taal te lezen, 
je krijgt ook geprivilegieerde toegang tot de oorspron-
kelijke taal van de mensheid, die gesproken werd vóór het 
debacle van Babel. Denk er geen twee keer over na; schrijf 
je nu in voor onze cursus Bijbels Hebreeuws en doorbreek de 
verwarring door de rijkdom van de Bijbel te ontsluieren! 
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